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Protokoll fört vid Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-04-16  
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Daniel Hermansson,Urban Lundbäck, Karl 
Magnusson, Ihsan Sahner. 
Distribution: Närvarande + Stefan Hildingstam,Rasmus Myklebust,Johan Nordebrink, 
  Bertil Norberg ( för publicering på VSK hemsida) 
 
 
§1 Ordförande Jan Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 18.40. 
 
§2 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck. 
 
§3 Till justeringsman utsågs Jan Eriksson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll som godkändes. 

Kommentarer vid genomgång  av protokollet: 
- Få deltagare i GP första torsdagen. Ingen från annan klubb än VSK trots att 
inbjudan skickats till flera klubbar. 
  
 

§5 Skrivelser från förbundet gicks igenom och följande noterades: 
• Skol-SM lag spelas 17-18/5 i Norrtälje. Anders Ylönen är 

sammankallande för laget från Wenströmska. 
• Mälardalens SF har kongress 2/6. VSK bör skicka någon representant. 

Johan Nordebrink och Ishan föreslogs. Urban undersöker om Johan är 
intresserad. 

• VSK deltar i firandet av schackets dag 6/9 med t.ex. simultanuppvisning. 
 

 
§6 Årsmötet beslöt tidigare att subventionera schackresa för klubbens medlemmar. 

Stylsen beslöt nu att föreslå att resmålet blir Prag och deltagande i en  
semesterturnering där 26/7-2/8. Resan betalas av deltagarna själva medan 
klubben sponsrar åtminstone del av logi och startavgift. Ingen åldersgräns , men 
minderåriga måste medföljas av förälder. Johan Nordebrink skickar ut 
detaljinformation och förfrågan om deltagande. 
  

 
§7 Fjolårets medlemsinformation och aktivitetslistor har överlämnats till 

kommunen som underlag för bidrag. Det noterades att många aktiviteter inte 
kunnat tas med beroende på att deltagarna ej var registrerade medlemmar.  
Påpekades vikten av att medlemsavgifter tas in. 
Antal registrerade medlemmar för 2002 var 254 st. 
Jan Eriksson ansvarar för att klubben kompletterar ansökan med klubbens 
stadgar, vilket kommunen krävt. 
Klubben ser till att medlemmarna får inbetalningskort för 2003 skickade hem till 
sig. (Urban och Johan N) 

 
§8 Urban arbetar med att upprätta en e-postlista över klubbens medlemmar. 
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§9  Anders meddelade att 6 st schack-4:an grupper fortfarande är igång, men att 
viss nedtrappning skett eftersom länsfinalen redan varit. Inget lag från Västerås 
kvalificerade sig för riksfinalen. 

 
§10 Karl undersöker hur stort intresset är för gruppboende vid SM i Umeå i sommar. 

Om intresset är litet får var och en ordna egen logi i stället. Rockaden Umeå 
hjälper till med bokning av enkelrum på elevhem.  
Karl meddelade att han inte kan garantera att han ställer upp som gruppledare. 

 
§11 Sommarläger för ungdomar diskuterades. Anders hade tagit reda på att 

Lövudden kostar 1650 kr/dag. 
Urban kontrollerar om Hamre scoutkår kan hyra ut sin scoutgård. 

 
 
§12 Div. I slutspelet fungerade bra, dock vissa problem med ventilationen första 

dagen. 
 
§13 Övriga frågor: 

Månadstävlingen 5/5 sammanfaller med sammanträde för 
bostadsrättsföreningen på Källgatan. Urban närvarar vid månadstävlingen i 
stället för Anders. 
VSK har fått en förfrågan från kommunen om vi vill delta i Arosfestivalen. 
Anders kontaktar kommunen för närmare upplysning om förutsättningar och 
förväntningar. 

§14 Nästa möte onsdagen den 14:e maj klockan 19.00 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  

 
 

 
 


